2. ledna 2022
Druhá neděle po Narození Páně
Liturgický kalendář
Pondělí
03. 01.
Čtvrtek
06. 01.
Pátek
07. 01.
Neděle
09. 01.

Nejsvětějšího Jména Ježíš
Slavnost Zjevení Páně
První pátek v měsíci
Svátek Křtu Páně
Konec doby vánoční

Oznámení
Od zítřka platí v našem kostele opět obvyklý bohoslužebný pořádek; to
znamená, že v neděli jsou slouženy čtyři mše svaté (od 9, 11, 18 a 20 hod.), od
pondělka do soboty dvě (od 8 a 18 hod.) a o liturgických slavnostech během
týdne tři mše svaté (od 8, 18 a 20 hod.), což se týká nadcházejícího čtvrtka 6.
ledna, slavnosti Zjevní Páně.
Příležitost ke svátosti smíření je také jako obvykle: ráno 30 a večer 45 min.
před každou mší svatou a během páteční adorace.
Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat
příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory. Na
bohoslužbách jde především o povinnost nošení respirátorů. Pro ostatní
mimobohoslužebné farní aktivity platí předpisy jako pro jiné vzdělávací a
kulturní akce. Prosíme o zodpovědné a ohleduplné chování.
Od zítřka také začíná obvyklý farní mimobohoslužebný program. Aktuální
informace o farním programu najdete vždy na našem webu, facebooku a na
nástěnkách.
Dnešní sbírka je opět věnována na opravy našeho kostela. Právě i díky
velkorysosti Vás dárců a příslušným dotacím jsme v roce 2021 dokončili
opravu celého vnějšího pláště a řadu dalších oprav. Na našem webu,
facebooku, nástěnkách a vytištěné vzadu v kostele najdete aktualizované
informace o všech opravách. V roce 2022, dá-li Bůh, se chystáme na opravu
schodiště a rampy před průčelím a poškozené hydroizolace na severní straně
kostela. Prosíme – s vědomím i jiných a určitě i naléhavějších potřeb – o Vaši
laskavou pomoc a všem dobrodincům zároveň za ni velmi děkujeme.
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• Zítra, v pondělí 3. ledna:
⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež
• V úterý 4. ledna:
⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež
⎯ od 19 hod. modlitby matek
• Ve středu 5. ledna:
⎯ od 19 hod. teologický klub
• Ve čtvrtek 6. ledna (v den slavností Zjevení Páně):
⎯ mše svaté od 8, 18 a 20 hod.
⎯ od 17 hod. náboženství pro děti
• V neděli 9. ledna:
⎯ po večerní mši svaté (tj. ca od 21 hod.) prosíme o pomoc s odinstalováním
Betléma a vánočních stromků, děkujeme
Farní knihovna je otevřena v obvyklých časech v neděli a ve středu.
Znovu připomínáme, že i v letošním školním roce se budou konat, dá-li Bůh,
jarní prázdniny na běžkách pro starší děti a mládež v termínu jarních
prázdnin Prahy 1 až 5 (tj. od 5. do 12. března 2022). Přihlášky jsou na našem
webu, bližší informace u otce Jana.
Samozřejmě vše jen: dá-li Bůh a jak dá Bůh…
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